Komunikat dotyczący zmiany Regulaminu konkursu
w zakresie konieczności stosowania
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
oraz aktualizacji zapisów Załącznika nr 4 do Regulaminu konkursu, tj.
Wzór umowy/uchwały o dofinansowanie projektu
Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 28/1399/18
z dnia 18 lipca 2018 r. dokonał zmiany zapisów Regulaminu w ramach przedmiotowego
konkursu w następującym zakresie:
Rozdział/
podrozdział
Regulaminu
Regulamin
konkursu

Rozdział 9
Regulaminu
konkursu,
Załącznik nr 4.
(Wzór
umowy/uchwały
o dofinansowanie
projektu)

Rozdział 10
Regulaminu
konkursu

Zapis przed zmianą

Zapis po zmianie
Aktualizacja wykazu stosowanych skrótów
oraz obowiązujących aktów prawnych.
Dodano rozdział 9 Informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych oraz
zmieniono
wzór
umowy/uchwały
o dofinansowanie projektu, w szczególności
w związku z wejściem w życie przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w
związku
z przetwarzaniem
danych
osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1
z 4.05.2016 r.), dalej: RODO.
Dodano rozdział 10 Rzecznik Funduszy
Europejskich, zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460
z późn.zm.).

Zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców i zostają
wprowadzone w szczególności, w związku z wejściem w życie rozporządzenia RODO.
Należy pamiętać także o konieczności uwzględnienia nowych przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych w zawieranych i już zawartych umowach o partnerstwie (jeśli
dotyczy). W przypadku aneksowania zawartych umów, w zakresie wprowadzenia zapisów
rozporządzania RODO, należy przechowywać je na potrzeby kontroli projektu.
Aktualnie obowiązujące wzory dokumentów zostały zamieszczone pod ogłoszeniem
o konkursie.

